
Cập nhật hướng dẫn về quản lý 
khấu hao tài sản cố định, mức đóng 
quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, thuế 
và hải quan 
 
Tháng 5/2017 



2 Tax Newsletter No.10-2017 

Nội dung 

Cập nhật hướng dẫn chế độ quản lý, sử 
dụng và trích khấu hao tài sản cố định có 
hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 
2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016. 

 

Giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp xuống còn 0,5% 
từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 

Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế áp 
dụng thuế suất thuế GTGT 5% hay 10%? 

  

 

Chưa phải xuất hóa đơn đối với khoản tạm 
ứng ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ để 
đảm bảo thực hiện hợp đồng. 
 

Phí bản quyền phải cộng vào giá trị tính thuế 
hàng nhập khẩu. 
 

1. 2. 3. 

4. 5. 
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1. Cập nhật hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
định có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ 
năm tài chính 2016: 

• Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và 
dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh 
nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là 
tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố 
định theo quy định. 

• Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp 
dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản 
cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài 
sản để bán.  

• Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu 
hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ 
trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng 
trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực 
tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán. 

• Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác 
định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục 
vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch 
toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích) này là tài sản 
cố định và không được trích khấu hao theo quy định. 

• Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình 
nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá 
trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài  

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 
và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản 
cố định.  

Điểm đáng lưu ý của thay đổi này là đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 
vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp 
theo từng mục đích sử dụng. Chi tiết: 
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2. Giảm mức đóng Quỹ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp xuống còn 0,5% từ ngày 
01 tháng 6 năm 2017: 
 

Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp, theo đó, Người sử dụng lao động hằng 
tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội của người lao động. 

. 

 

3. Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng 
cho y tế áp dụng thuế suất thuế 
GTGT 5% hay 10%? 
 
 
 
Theo Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 và Nghị Quyết 
35/2016/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, trong thời gian 
Bộ Tài chính chưa sửa Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/2/2015, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp nhập 
khẩu, Cơ quan hải quan giải quyết thủ tục giải phóng hàng hóa 
khai là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế và áp dụng thuế 
GTGT 5% trên cơ sở văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, của Doanh nghiệp về việc kê khai. 
  
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu 
hàng hóa, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp văn bản xác nhận 
của Bộ Y tế cho Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu 
hàng hóa. Quá thời hạn nêu trên Doanh nghiệp chưa nộp văn 
bản xác nhận của Bộ Y tế thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải 
quan với mức thuế suất thuế GTGT 10% và tính tiền chậm nộp từ 
ngày giải phóng hàng đến ngày doanh nghiệp nộp đủ tiền thuế. 
  
Trường hợp, Doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT 10% đối với hàng 
hóa là thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế và có văn bản xác 
nhận của Bộ Y tế thì Cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa 
cho Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 49 Thông tư 
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. 

0.5% 
mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp 

5% hay 10% 
thuế suất thuế GTGT áp dụng cho thiết bị, 
dụng cụ chuyên dùng trong y tế 
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4. Chưa phải xuất hóa đơn đối với 
khoản tạm ứng ngay sau khi ký hợp 
đồng dịch vụ để đảm bảo thực hiện 
hợp đồng 
Cục thuế Hà Nội có hướng dẫn Doanh nghiệp rằng trường hợp 
Doanh nghiệp thu tiền tạm ứng ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ 
để đảm bảo thực hiện hợp đồng, tại thời điểm thu tiền chưa cung 
cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng thì chưa phải lập hóa đơn đối 
với khoản tiền tạm ứng. 

Tuy nhiên, nếu Doanh nghiệp có thu tiền dịch vụ trước hoặc trong 
khi cung ứng thì khi thu tiền phải xuất hóa đơn. 

5. Phí bản quyền phải cộng vào giá 
trị tính thuế hàng nhập khẩu 
Theo quy định hiện hành thì phí bản quyền được cộng vào trị giá 
tính thuế hàng nhập khẩu nếu thỏa mãn 3 điều kiện: “liên quan đến 
hàng hóa nhập khẩu”, “như một điều kiện mua bán” và “chưa được 
tính trong giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán”. Theo đó, 
trường hợp của Công ty nhập khẩu hàng hóa theo Hợp đồng chuyển 
giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký, thì khoản phí bản quyền 
phải trả là khoản phải cộng và trị giá hàng nhập khẩu. 

GT khuyến nghị các Công ty có ký kết Hợp đồng chuyển giao quyền 
sử dụng nhãn hiệu soát xét giá tính thuế hàng nhập khẩu để đảm 
bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế nhập khẩu. 
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